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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою «Управління ризиками та можливостями проекту» — формування необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок з управління ризиками та можливостями, які 

дозволять ефективно використовувати на практиці способи та засоби управління проектами на 

рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих магістрів. 

Підготовка висококваліфікованих магістерських кадрів для розробки методології 

проектного менеджменту та експлуатації систем управління ризиками і можливостями є 

важливим народногосподарським завданням, яке дозволяє на базі сучасних моделей   значно 

знизити витрати на розробку проектів, підвищити ефективність та якість процесів визначення та 

оцінки ризиків, створення засобів реагування на ризики та можливості.   

Метою викладання дисципліни є системне викладення принципів управління ризиками та 

можливостями в проектах, які утворюють платформу щодо розробки систем управління 

ризиками. 

 

Завданням вивчення Забезпечити умови для освоєння студентами знань з процесів 

управління ризиками в проектах.  Навчити кваліфіковано і адекватно користуватися основними 

сучасними методами визначення та оцінки ризиків та можливостей. Привити навички 

використання методів боротьби з риками та використання можливостей у проектах. 

 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК1. Здатність застосовувати 

навички аналітичного та 

критичного мислення для 

вирішення проблем у сфері 

інформаційних систем та 

технологій, у тому числі в 

умовах неповної / недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог. 

Знати: поняття аналітичного та критичного 

мислення, їх особливості, та різницю між ними 

Вміти: пикористовувати ключові навички, 

необхідні для критичного мислення, такі як: 

спостережливість, здатність до інтерпретації, 

аналізу, виведенню висновків, здатність давати 

оцінки. Застосовувати логіку, а також спиратися на 

мета знання і широкі критерії інтелектуальності, такі 

як ясність, правдоподібність, точність, значимість, 

глибина, кругозір і справедливість.  

ЗК3. Здатність ефективно 

спілкуватись та співпрацювати 

з колегами в 

мультидисциплінарних та 

мультикультурних командах, 

кінцевими користувачами чи 

керівництвом, переконливо 

висловлювати свої думки щодо 

поточних чи майбутніх завдань, 

як письмово, так і усно. 

Знати: підходи щодо етики у бізнесі та під час 

ділового спілкування із споживачем, зацікавленими 

сторонами та аудиторами на основі різних 

психологічних типів співрозмовників та враховуючи 

міжкультурне та міжнаціональне розмаїття. 

Вміти: вести ділові перемовини, вирішувати 

конфлікти та організовувати співпрацю як у 

проектній команді, так і з зацікавленими сторонами, 

які можуть представляти різні етнічні, бізнесові 

національні та культурні традиції народів світу. 

Викладати інформацію достовірно та без перешкод 

ЗК5 Здатність аналізувати великі 

масиви інформації для 

прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень щодо 

ведення бізнесу 

Знати: різні креативні технології 

Вміти: використовувати креативні технології для 

генерації нових ідей як самостійно так і зі своєю 

командою проекта 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1 Здатність аналізувати та 

вибирати базові та гнучкі 

методології управління 

проєктами, які дають 

Знати: методи та інструменти менежменту та 

управління проектами 

Вміти: використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту 
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можливість зрозуміти й 

розв’язати проблеми та задачі 

СК3.    Здатність використовувати 

методи розробки концепції 

проєкту, проводити розробку 

техніко-економічного 

обґрунтування  проєктів, 

проводити маркетингові 

дослідження проєктів з 

використанням сучасних 

інформаційних технологій, 

застосовувати методи 

інвестування та підготовки 

проєктів, аналізу інвестиційних 

можливостей; 

Вміти: Використовувати знання та досвід 

використання нормативно-методичних положень з 

організації початку проєктної діяльності, 

формування проєктних альтернатив, планування 

процесів управління змістом проєкту, 

інформаційними зв'язками і ризиком, прийняття 

проєктних рішень.  

СК6.   Здатність використовувати 

процеси управління інтеграцією 

в проєктах, формування 

паспортів та статутів проєктів, 

розробляти первинний опис 

проєктів та формувати 

інтегрований план управління 

проєктами; 

Знати: поняття статуту проекту, планування, 

процеси утворення цілей проекту.  

Вміти: проводити розробки планів управління 

проєктами, формулювання та коригування вимог до 

проєкту, розроблення планів управління строками, 

якістю, вартістю, вміти визначати вимоги до 

комунікацій та розробляти плани управління 

комунікаціями проєкту. 

СК7. Здатність будувати структурні 

моделі складних систем при 

управлінні змістом проєкту, 

досліджувати їх для побудови 

техніко-економічного 

обґрунтування проєктів, 

формувати перелік цілей та 

вимог до проєктів створення 

інформаційних систем; 

Знати: як створюються цілі та вимоги проекту, 

існуючі структурні моделі для створення складних 

систем управління змістом проекту.  

Вміти: будувати структури для управління змістом 

проекту, формувати переліки цілей та вимог для 

проектів 

СК9. Здатність використовувати 

процеси управління вартістю 

проєкту з врахуванням схем 

фінансування проєктів та вимог 

до наявних ресурсів, проводити 

моніторинг вартості на основі 

план-фактного аналізу; 

Знати: підходи щодо управління вартістю проекту 

Вміти: використовувати процеси управління 

вартістю проекту, управляти ресурсами. 

СК14. Здатність використовувати 

методи та поняття та категорій 

системного аналізу, 

формалізовані процедури й 

алгоритми системного аналізу, 

проводити класифікацію 

моделей за ціллю моделювання, 

використовувати засоби 

побудови моделей, формувати 

перелік стратегічних рішень в 

проєктах, використовувати 

методи аналізу проєктних 

рішень, евристичні методи 

Знати: поняття аналізу, методи за способи його 

проведення 

Вміти: використовувати методи проведення 

проєктного аналізу 
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обґрунтування та прийняття 

рішень в проєктах, проводити 

визначення цілей проєкту на 

основі системного аналізу, 

розроблювати характеристики 

елементів системи проєктної 

діяльності, визначати 

властивості систем, 

застосовувати засоби побудови 

моделей, використовувати 

методи аналізу та синтезу у 

системному аналізі, 

застосовувати методи 

декомпозиції та агрегації, 

використовувати процедуру 

декомпозиції та алгоритм 

декомпозиції, будувати матриці 

управлінських рішень в 

проєктах, застосовувати 

процесний підхід до 

формування моделей прийняття 

рішень, використовувати 

евристичні методи 

обґрунтування та прийняття 

рішень в проєктах, 

використовувати інформаційні 

технології підтримки та 

прийняття управлінських 

рішень в проєктах. 

СК15. Здатність управляти, 

розробляти і впроваджувати 

проєкти засобами 

комп’ютерного моделювання та 

сучасних інформаційних 

технологій. 

Знати: сучасні інформаційні технології. 

Вміти: використовувати базові знання, 

інформаційне, програмне та технічне забезпечення 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Застосування методів та засобів управління ризиками та можливостями в 

проектах. 

Змістовий модуль 1.  Методологічні основи управління ризиками та можливостями в 

проектах 

Тема 1. Предмет та зміст дисципліни. Основні поняття. 

Тема 2. Проблематика управління ризиками та можливостями в проектах. Приклади.  

Тема 3. Концепції управління ризиками та можливостями. 

 

Змістовий модуль 2. Управління ризиками 

Тема 1. Підходи щодо управління ризиками в проектах.  

Тема 2. Методи ідентифікації ризиків в проектах.  

Тема 3. Методи управління ризиками в проектах.  

Тема 4. Джерела ризиків та можливостей. 

Тема 5. Методи оцінки ризиків та можливостей. 
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Змістовий модуль 3. Управління можливостями. 

Тема 1. Основні поняття, підходи, методи та засоби управління можливостями. 

Тема 2. Оцінка можливостей. 

 

 

Змістовий модуль 4. Типи ризиків. 

Тема 1. Основні типи ризиків. 

Тема 2. Стратегії управління різними типами ризиків. 

 

Модуль 2. Розробка планів реагування на ризики та можливості. (курсова робота) 

 

Змістовий модуль 1. Підготовка індивідуальної роботи.  

Тема 1. Визначення етапів, де можуть застосовуватись методи та засоби управління  

ризиками та можливостями в проектах. 

Тема 2. Розробка прикладів використання методів та засобів управління ризиками та 

можливостями в проектах.  

Змістовий модуль 2. Оформлення роботи 

Тема 1. Теоретичне обґрунтування використання методів та засобів управління ризиками 

та можливостями в проектах.  

Тема 2. Приклади застосування використання методів та засобів управління ризиками та 

можливостями в проектах.  

Тема 3. Оформлення роботи. 

Тема 4. Захист роботи. 

 

 

Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Розробка ідеї проекту. Мозковий штурм 

2.  Розробка концепції проекту. Креативний семінар ТРІЗ 

3.  Підбір команди проекту. Креативні моделі 

4.  Інтеграція проекту з використанням Р2М  

5.  Розробка моделі управління змінами проекту  

6.  Креативні технології проведення нарад. «Шість капелюхів». 

 

Теми лабораторних занять 

№ 
Назва теми 

1.  
Технологічні прийоми креативного управління конфліктною ситуацією 

2.  
Нейро-Лінгвістичне програмування для управління взаємодій в проектах 
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3.  
Креативні технології в процесах аудиту проектного управління 

4.  
Креативні технології в проектах розвитку організації: 

- розвиток організацій в динамічному оточенні 

- проблеми розвитку організації 

- життєвий цикл розвитку організації 

5.  
Креативні технології в проактивному управлінні програмами організаційного 

розвитку 

 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю іспит 

Поточне оцінювання 

Сума 

 Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 

30 30 40 100 

 

 

Методичне забезпечення 
 

1. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю «Управління 

проектами». 

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

3. Лекційні слайди Power Point, проектор. 

5. Тести. Завдання для підсумкового контролю знань,  

5. Методичні вказівки для виконання РГР з дисципліні «Креативні технології в управлінні 

проектами». 

Рекомендована література 

Базова 

1. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами: Основы профессиональных знаний 

и система оценки компетенции проектных менеджеров  (National Competence Baseline, NCB UA 

Version 3.1) : / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. - Изд. 2-е. - К.:ІРІДІУМ, 2010. – 208 с. 

2. Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами и программами: 

монография / под. ред. С. Д. Бушуев. - К.:Саммит-Книга, 2010.- 768 с. 

3. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-

модели / Эрик Рис. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 253 с. 

4. Джон Хокинс. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги / Пер. с англ. 

И.Щербакова – М.: Издательский дом "Классика XXI", 2011. – 256 с. 

5. Бушуев С.Д. Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами. 

Учбовий посібник. К.: Ділова Україна 2000, 310с. 

 

Допоміжна 

1. Руководство по управлению инновационными проектами и программами: т. 1, версия 

1.2 / пер. на рус. язык под ред. С.Д.Бушуева. – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с. 

2. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами 

организационного развития. Монография. – К.: Наук. світ, 2007. – 199 с. 

3. Бушуев С.Д., Гурин  Э.А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. К.: 

Укр. ИНТЭИ, 1998. – 184с. 

http://www.ozon.ru/person/4878405/
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4. Управление проектами: Монография/ Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб: ДваТрИ, 1996. - 

610 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://library.knuba.edu.ua/ 

2. http://org.knuba.edu.ua 

http://library.knuba.edu.ua/
http://org.knuba.edu.ua/

